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Sammanfattning 
Prostatacancer är en cancerform som drabbar män i övre medelåldern. Cancerformen 
påverkar patienter både fysiskt och psykiskt genom symtom och biverkningar från 
behandling. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter som behandlas 
för prostatacancer upplever sin situation. Studiens resultat utgick ifrån tio 
vetenskapliga artiklar som besvarade studiens syfte. Resultatet bearbetades och 
resulterade i fem kategorier: socialt stöd, brist på information, emotionell påverkan, 
förändrad sexualitet och upplevelse av behandlingspåverkan. I resultatet framkom det 
att stöd från vänner, familj och sjukvård var en viktig del i hanteringen av sjukdomen 
samt att patienter med prostatacancer upplevde informationsbrist från sjukvården. 
Patienterna upplevde en emotionell påverkan både fysiskt och psykiskt som beskrevs 
som oro och depression. Sexualiteten blev förändrad hos de flesta patienterna som 
genomgått behandling samt att de olika behandlingarna gav biverkningar som kunde 
vara svåra att hantera. Tidigare forskning visar att patienter upplever att de är 
bristfälligt informerade om prostatacancer och dess behandlingar. Därför bör 
ytterligare forskning fokusera på varför det är en informationsbrist från sjukvården 
och samhället. 
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Abstract 

Prostate cancer is a form of cancer that men in the upper middle age fall victim to. 
This cancer form affects the patients both physically and mentally through symptoms 
and side effects from the treatment. The aim of the literature study was to describe 
how patients, who have been treated for prostate cancer, experience their situation. 
The result of the study was based on ten scientific articles which answered the 
purpose of the study. The result was processed and it resulted in five categories: social 
support, lack of information, emotional impact, changed sexuality and experience of 
treatment. The result showed that support from family and health care was an 
important part in dealing with the disease and that patients with prostate cancer felt a 
lack of information from health services. The patients experienced an emotional effect 
on both their physical and mental health, described as anxiety and depression. 
Sexuality changed for most of the patients who went through treatment, and the 
different treatments caused side effects that could be difficult to deal with. Previous 
research show that patients are not fully informed about prostate cancer and its 
treatments. For this reason further research should focus on why there is a lack of 
information from the health services and the society. 
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Inledning 
Prostatacancer är en allvarlig sjukdom som har en risk för mortalitet och är den mest 
förekommande cancerformen hos män (Folkhälsomyndigheten, 2014). Prostatacancer 
kan vara både godartad och malign och i många fall ger sjukdomen inga symtom alls. 
Detta gör att cancern kan vara svår att bedöma huruvida den ska behandlas eller inte 
(Damber & Grenabo, 2016). Tidigare forskning visar enligt Townsend, Jones, Smith 
& Marty (2010) att sjuksköterskor har en betydande roll under sjukdomsförloppet för 
patienter med prostatacancer när det gäller symtomlindring och hantering av 
biverkningar från behandlingen. Vidare förklarar Sinfield, Baker, Agarwal och 
Tarrant (2008) att patienterna upplevde en brist på information vad det gäller symtom 
och behandlingar av prostatacancern och det ledde till en osäkerhet vid val av 
behandlingsmetod. För att hjälpa patienten förstå sin situation är det sjuksköterskans 
ansvar i omvårdnaden att informera om symtom och behandlingsformer samt 
eventuella biverkningar av den medicinska behandlingen (Fitch, Gray, Franssen & 
Johnson, 2000). I Sverige år 2014 beräknades det att cirka 85 000 män var 
diagnostiserade med prostatacancer och med stigande ålder ökar risken för att 
drabbas. Antalet som diagnostiserades i Sverige ökade då kontrollerna blev mer 
specifika för att identifiera sjukdomen (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Bakgrund 
Enligt McSorely, Mc Caughan, Prue, Parahoo, Bunting och O’Sulivan (2013) 
upplevde patienter med prostatacancer ofta oro och ångest när beskedet om 
sjukdomen tillkännagavs. Patienterna hanterade beskedet individuellt och det kunde 
visa sig som att patienterna skuldbelade sig själva för sjukdomen alternativt brukade 
alkohol för att dämpa känslorna (McSorely et al., 2013). Vidare förklarar McSorely et 
al. (2013) att patienternas sociala förutsättningar förändrades efter strålbehandling av 
prostatacancern. Patienterna redogjorde för att de skämdes över att ta sig utanför sitt 
hem samt att de var tvungna att planera sin tid noggrannare om de skulle ta sig 
hemifrån på grund av svårigheterna att tömma blåsan. Vilket medförde att patienterna 
behövde besöka toaletten med tätare mellanrum. 

Patofysiologi 
Prostatan är en körtel som är lokaliserad vid urinblåsans nedre del och omsluter 
urinröret. Den är huvudsakligen bidragande till befruktning genom ett proteinämne 
som transporteras till säden innan utsöndring (Adami et al., 2006). Prostatacancer 
innebär att prostatan hos patienterna blir förstorad och cancern har sitt ursprung vid 
prostatakörteln. Detta medför att en prostata som har expanderats pressar mot 
urinröret vilket blir ett avfallshinder (Damber & Grenabo, 2016). Vilket i sin tur leder 
till svårigheter att tömma urinblåsan (Nilsson, Andersson, Damber & Widmark, 
2008). Att vara utsatt för kemikalier och strålning samt rökning är bidragande faktorer 
till utveckling av prostatacancer. Uppkomsten kan även bero på att mutationer startar 
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utan påverkan från yttre faktorer då orsaken till cancerformen inte är helt klarlagd 
(Adami et al., 2006).  

Symtom och diagnostisering 
Prostatacancer graderas enligt en tabell, TNM-stadieindelning, som beskriver 
progressionen av sjukdomen och dess spridning (Damber & Hugosson, 2012).. 
Tabellen beskriver sjukdomen från att ha låg risk för tumörprogression till högsta risk 
för spridning av metastaser i kroppen. Utifrån spridningen av prostatacancern får 
patienten symtom och spridningen graderas genom stadieindelningen. Det vanligaste 
stadiet då symtom uppkommer är då tumören växer och minskar utrymmet kring 
prostatan (Damber & Hugosson, 2012). Symtomen visar sig som miktionsbesvär, 
nokturi samt svag urinstråle i de första stadierna. Vid spridning av tumören kan 
smärta från ryggen uppkomma och med mer ovanliga symtom som hematuri samt 
hematospermi (Gray & Sims, 2006). För att läkaren ska kunna ge en diagnos utifrån 
patientens symtom utförs ett blodprov som visar om patienten har prostataspecifikt 
antigen i blodet (PSA). Detta antigen är förhöjt hos patienter med cancerformen 
dessutom kan förhöjda nivåer visa på risk för att utveckla prostatacancer (Attard et al., 
2015). När det gäller PSA-test för män så väger man nyttan av kontrollen mot skadan 
en sådan kan ge. Därför är det upp till mannen själv om han vill göra en kontroll eller 
inte. Övervägandet lämnas till patienten då det är svårt att veta utvecklingen av 
sjukdomen eftersom det är möjligt att få en positiv diagnos utan att bli allvarligt sjuk 
(Socialstyrelsen, 2014). Ett annat sätt att diagnostisera en patient utförs genom 
rektalpalpation då tumören i många fall har sitt ursprung från yttre bakre delen av 
prostatan (Adami et al., 2006). Vid förstoring är tumören palpabel och kan ge en 
uppfattning om tumörens omfattning. För att ytterligare kartlägga tumörens 
progression utförs ett ultraljud via ändtarmen. Till slut genomförs en biopsi av 
prostatan för att kontrollera mängden cancerceller. Diagnosinstrumentet 
Gleasonsystemet har en gradering från 2-10 för att klassificera graden av 
cancertumörens invasivitet i ett slutgiltigt stadium av diagnostiseringen (Adami et al., 
2006). 

Behandling 
Behandlingsalternativ för patienter med prostatacancer baseras på graden av 
utveckling av cancertumören samt bedömning utifrån diagnosinstrumenten. Eftersom 
prostatacancer graderas i stadier via Gleasonsystemet ges behandling först efter 
gradering över 6 i aggressivitet av tumören. Vid lägre graderingar ordineras 
regelbunden övervakning av patienten för att följa sjukdomens progression (Attard et 
al., 2015). Gray et al. (2006) beskriver de vanligaste behandlingsformerna vid 
prostatacancer. Kirurgisk borttagning av prostatan är ett av de vanligaste ingreppen 
som utförs vid prostatacancer och går under namnet radikal prostataektomi samt 
laparoskopisk protataektomi. Om radikal prostataektomi inte är ett alternativ för 
behandling kan olika typer av strålbehandling användas som extern strålbehandling 
och interstitiell strålbehandling (Brakyterapi) (Gray et al. 2006). En ytterligare 
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behandlingsmetod är hormonbehandling där syftet är att hämma 
testosteronproduktionen eftersom testosteron är huvudsakliga orsaken till cancer 
utvecklingen. Detta kan genomföras kirurgiskt eller med medicinsk behandling 
(Adami et al., 2006). Dessa behandlingsmetoder har ofta svåra biverkningar som gör 
att patienterna ofta upplever både psykologiska och fysiologiska problem som leder 
till sämre livskvalité. Urinvägarna påverkas genom urininkontinens, urinobstruktion 
och nokturi som är relaterade till behandlingen. Andra biverkningar påverkar mag-
tarm området och kan vara besvärande för patienten genom diarré, minskad 
tarmrörelse och smärta i buken (Hsiao, Moore, Insel & Merkle, 2012). Sexuallivet för 
patienterna med prostatacancer blir även påverkat genom erektionsnedsättningar som 
kan leda till psykologiska besvär för patienter som är sexuellt aktiva (O’Shaughnessy, 
Ireland, Pelentsov, Thomas & Esterman, 2012).  

Lidande 
Lidande är en upplevelse som förekommer i olika dimensioner hos patienter med 
prostata cancer. De fysiska symtomen från sjukdomen och den psykiska påverkan är 
två dimensioner som ofta beskrivs som orsaker till lidande hos patienterna. Den 
psykologiska påverkan av lidandet framställs som upplevelsen av att patienternas 
manliga identitet går förlorad samt upplevelsen av att individens livsvärld är hotad 
(Hedestig, Sandman, Tomic & Widmark, 2005). Enligt Eriksson (1994) beskrivs 
sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande som tre grundbegrepp för att förklara 
lidande utifrån patientens perspektiv. Lidandet hos en patient definieras som att 
genomgå en prövning, ett elände, att behöva tåla något och att plågas. Vidare 
förklarar Eriksson (1994) att sjukdomslidande utgår ifrån patientens fulla livsvärld 
vad det gäller kropp, själ och ande. Patienten kan uppleva kroppsligt sjukdomslidande 
genom symtom från sjukdom samt efter behandling. Själsligt och andligt 
sjukdomslidande förekommer genom hot av sjukdomen då patientens existens hotas. 
Livslidande förklaras genom en förändring i patients livssituation som innebär en 
drastisk förändring i individens vardag. Detta påverkar patienten psykologiskt genom 
tankar kring döden, förändring av sociala aktiviteter och ens villkor att leva. 
Vårdlidande kan yttra sig som den otillräckliga omvårdnaden från vårdpersonal till 
patient. Vårdlidande innefattar den ovetande patienten, att patienten inte blir sedd 
alternativt inte får tillräckligt med information om sin sjukdom (Eriksson, 1994). 

Omvårdnad 
Enligt International Council of Nurses (2012) har sjuksköterskan som uppgift att 
lindra lidande, främja välbefinnande, förebygga ohälsa samt främja hälsa för 
patienten. Sjuksköterskan har även som uppgift att vägleda och finnas som hjälp för 
patienten i sjukdomsförloppet med ett vänligt uppträdande. Enligt Carter, Miller, 
Murphy, Payne och Briant-Lukosius (2014) beskrivs omvårdnaden för patienter med 
prostatacancer vara bristfälligt vad det gäller information, emotionellt stöd, 
smärtlindring och assistans enligt sjuksköterskor. Vidare förklarar Carter et al. (2014) 
att sjuksköterskor upplever svårigheter att kunna upptäcka smärtsymtom eftersom 
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patienten upplevs undanhålla sitt verkliga allmäntillstånd för sjuksköterskan. Bristen 
på tid upplevs även av sjuksköterskorna som ett problem då information som ges till 
patienten blir svårförståelig. Detta då det beskrivs att patienterna har svårt att kunna ta 
in information då deras tankar är fokuserade på sjukdomen och framtiden. Tidsbristen 
medför även att det emotionella stödet från sjuksköterskan uteblir samt att en adekvat 
smärtlindring inte kan uppfyllas. Sjuksköterskorna i studien upplever att utbildningen 
för patienterna i hur man hanterar biverkningar från behandling är bristfällig samt 
informationen om vilka hjälpmedel som finns att tillgå (Carter et al., 2014). 

Problemformulering 
Behandlingen av prostatacancer ger svåra biverkningar som sätter den manliga 
identiteten på prov. Andra följder av behandling vid prostatacancer är ångest och oro 
som kan vara svårupptäckt hos män vilket kräver ett stöd från sjuksköterskan. Därför 
är det viktigt att uppmärksamma patienters upplevelse av att få behandling mot 
prostatacancer samt deras situation för att kunna ge en god omvårdnad. 

Syfte 
Syftet var att beskriva hur patienter som behandlas för prostatacancer upplever sin 
situation. 

Metod 
Metoden var en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. Litteraturstudien 
genomfördes genom att inhämta tidigare forskningsresultat i vetenskapliga artiklar. 
Materialet sammanställdes och bearbetades stegvis för en djupare förståelse. 
Föreliggande studie utgår från området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling 
Sökning efter vetenskapliga artiklar i databaserna CINAHL, PubMed samt PsycInfo 
och utifrån valt område genomfördes. De tre databaserna valdes då de innehöll 
vetenskapliga artiklar relevanta för studiens syfte. Databaserna är enligt Forsberg och 
Wengström (2013) väsentliga sökmotorer inom området omvårdnadsforskning. En 
inledande övergripande sökning utfördes på ordet prostatacancer för att få en översikt 
av det valda området i alla tre databaserna. För att söka relevanta artiklar för syftet 
användes main headings i CINAHL, mesh-termer i PubMed samt fritextsökning med 
sökorden prostatacancer, upplevelse, uppfattning och behandling. Sökorden översattes 
till engelska. En kombination av sökorden användes för att få fram artiklar med hjälp 
av booleska operatorn AND enligt (Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden 
redovisas i tabell 1, sökordsöversikt, bilaga A.  

I materialet som samlades in var inkluderingskriterierna att artiklarna skulle beskriva 
mäns upplevelse av att leva med prostatacancer under behandling av sjukdomen så att 
artiklarna var kopplade till syftet. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eftersom 
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engelska är det språk som är allmänt vedertaget inom vetenskapliga studier (Segesten, 
2012). Reviewartiklar och artiklar som var äldre än från år 2006 exkluderades. Äldre 
artiklar valdes bort för att öka trovärdigheten på studien samt för att endast inkludera 
den senaste kunskapen inom området. Reviewartiklar valdes bort relaterat till 
riktlinjer för vetenskapliga arbeten (Halmstad Högskola, 2014).  

PubMed 

Den inledande sökningen på ordet prostatacancer i PubMed resulterade i 134 416 
träffar som gav en uppfattning om tillgängligheten av vetenskapliga artiklar inom 
området. Vidare gjordes en avgränsning med hjälp av kombinationer av sökord samt 
begränsningar. Se tabell 1, sökordsöversikt, bilaga A. Begränsningarna var: fulltext 
samt att artiklarna skulle vara presenterade med abstrakt i databasen och publicerade 
mellan 2006-2016 vilket gav totalt 1690 träffar. Detta ansågs vara en för bred sökning 
och därför ändrades det till två år i begränsning som gav totalt 324 träffar. Alla titlar 
lästes varav 27 stycken motsvarade syftet och där abstrakten granskades. En artikel 
visade sig vara en dubblett från tidigare sökning och av de 27 artiklarna var det endast 
en artikel som valdes ut till resultatartikel. Se sökhistorik, tabell 2 i Bilaga B. Efter 
sökningen i PubMed visade det sig att de flesta artiklarna beskrev den medicinska 
effekten av behandling och därför exkluderades databasen för vidare sökning då syftet 
var riktat mot patientens upplevelse av att genomgå behandling för prostatacancer. 

CINAHL 

Den första sökningen i CINAHLs med endast ordet prostatacancer gav 8 531 träffar. 
Därefter avgränsades sökningarna för att få rimligt antal träffar som var relevant för 
studien. Begränsningarna som användes vid alla sökningarna var att artiklarna skulle 
vara publicerade mellan 2006-2016, att de skulle vara tillgängliga i databasen med 
abstrakt samt vara skriva på engelska. Se tabell 1, sökordsöversikt, bilaga A för 
sökorden som användes. Andra sökningen i databasen resulterade i 125 träffar. Alla 
titlar lästes och 36 artiklar var relevanta för syftet varav åtta stycken av dem valdes ut 
för granskning eftersom de ansågs bäst beskriva patientens upplevelse av att leva med 
prostatacancer efter behandling. Sökningen gav två resultatartiklar utifrån de åtta ifrån 
urvalet. En tredje sökning utfördes som visade 417 träffar där alla titlar lästes. Sex 
stycken abstracts lästes varav tre stycken var dubbletter från tidigare sökningar. 
Titlarna som lästes visade sig vara mer medicinskt inriktade samt var kvantitativa 
studier. En slutgiltig sökning gjordes för att inkludera upplevelsen och uppfattning av 
behandling. Som resulterade i 63 träffar där 17 stycken abstract lästes och nio stycken 
var dubbletter. Av de 17 artiklarna granskades sex stycken och tre stycken valdes ut 
till resultatartiklar. Totalt blev det fem resultatartiklar. Sökhistoriken redovisas i tabell 
2, sökhistorik, bilaga B. 
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PsycINFO 

Vid sökning på sökordet prostatacancer i PsycINFO erhölls 2 735 träffar. För att göra 
sökningen systematisk utfördes sökningar på samma sökord som i CINAHL. Se tabell 
1, sökordshistorik, bilaga A. Begränsningarna på PsycINFO var att artiklarna skulle 
vara publicerade år 2006-2016, de skulle vara journal artiklar och artiklarna skulle 
innehålla prostata eller behandling. Andra sökningen gav 261 träffar. Varje artikels 
titel lästes igenom och 42 av dem var intressanta för granskning då upplevelsen från 
patienterna var bäst beskrivna i dem. Av dem var det 14 stycken artiklar som lästes 
och de gav fyra stycken resultatartiklar. Tredje sökningen gav 131 träffar och 24 
abstract lästes. Tre stycken var dubbletter och fyra stycken valdes ut för granskning. 
Det resulterade inte i någon resultatartikel. I den slutgiltiga sökningen gav det 171 
träffar där 21 abstract lästes. Denna sökning gav 13 dubbletter från tidigare sökningar. 
Trots flera dubbletter gav sökningen en artikel för granskning men resulterade inte i 
en resultatartikel. Totalt blev det fyra stycken resultatartiklar från PsycInfo. Sök 
historiken redovisas i tabell 2, sökhistorik, bilaga B. 

Sammanfattning 

Totalt lästes 173 abstracts av båda studenterna därav valdes 34 stycken artiklar ut. Av 
dessa 34 gjordes ett urval på 18 av artiklarna som gick vidare till att bli granskade då 
de var mest relevanta för syftet. Av de 18 utvalda artiklarna var 17 stycken kvalitativa 
studier och 1 kvantitativ studie. Efter granskning resulterade dessa i 10 stycken 
resultatartiklar då de hade högst vetenskaplig kvalité samt var lämpligast för 
litteraturstudiens syfte. Resultat artiklarna redovisas i tabell 3, artikelöversikt, bilaga 
C. 

Databearbetning 
En induktiv ansats användes genom att granska resultatet i artiklarna och plocka ut de 
utsagorna som var intressanta för att samla in kunskap till en större förståelse inom 
området (Forsberg & Wengström, 2013). Materialet bearbetades noggrant av båda 
författarna genom läsning av artiklarna och granskning av utsagorna som var 
relevanta för syftet. Utsagorna översattes till svenska för en djupare förståelse och 
ytterligare inläsning utfördes (Friberg, 2012). Vidare underströks utsagorna som var 
relevanta för resultatet för studien och sammanställdes i en arbetsmatris. Detta gjordes 
för att få en överblick över skillnader och likheter av resultatet. Slutligen diskuterades 
det sammanställda resultatet gemensamt av författarna och resultatet delades in i fem 
olika kategorier. Artiklarna granskades genom Carlsson och Eiman (2003) 
bedömningsmall av vetenskapliga artiklar. Bedömningen gjordes genom tre olika 
grader, grad I, grad II och grad III där grad I innebar hög vetenskaplig kvalité och 
grad III låg vetenskaplig kvalité. De artiklarna som blev utvalda till resultatartiklar var 
mest relevanta utifrån syftet samt att de hade högst vetenskaplig kvalité (grad I) enligt 
bedömningsmallen. 
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Etiska överväganden 
Samtliga vetenskapliga artiklar i resultatet har blivit kvalitetsgranskade samt blivit 
godkända av en etisk nämnd. Enligt Forsberg och Wengström (2013) måste forskaren 
ta hänsyn till deltagarna i alla vetenskapliga studier för att värna om deras hälsa samt 
att etiska prövningar bör utföras. Resultatet ifrån de vetenskapliga artiklarna har inte 
på något sätt manipulerats eller ändrats till fördel för resultatet (Forsberg & 
Wengström, 2013). Plagiat där du utesluter att redovisa rätt källor och redovisning av 
resultat som bara innefattar författarnas egen förförståelse räknas som fusk enligt 
forskningsetiken (Kjellström, 2012). Författarna har använt ett etiskt förhållningssätt 
genom att kritiskt granskat artiklarna samt att fusk och ohederlighet inte har 
förekommit under studien (Forsberg och Wengström, 2013). En risk med studien kan 
vara att feltolkning kan ha förekommit vid översättning av artiklarna från engelska till 
svenska. Vetenskapliga studier inom vårdvetenskapen ska vara till nytta för samhället 
och främja hälsan hos människan. Den ska ge ny kunskap som bidrar till en förbättrad 
omvårdnad (Kjellström & Sandman, 2013). 

Resultat 
Resultatet kategoriserades i fem olika kategorier: socialt stöd, brist på information, 
emotionell påverkan, förändrad sexualitet och upplevelse av behandlingspåverkan. 
Kategorierna lyfter upplevelser från patienter som har behandlats för prostatacancer.  

Socialt stöd 
Hälso- och sjukvård 

Det beskrevs som avgörande med ett gott stöd för patienterna när de fick tala med 
sjukvårdspersonal som var kunnig vad det gäller sjukdomens behandlingar och 
biverkningar. Det angavs också som viktigt att sjukvårdspersonalen försökte sätta sig 
in i patientens situation. Artighet och vänlighet från sjukvårdspersonalen upplevdes 
som en bidragande faktor till att patienterna kände ett förtroende för sjukvården 
(Ervik & Asplund, 2012; Diepereink, Wagner, Hansen & Hansen, 2013). Enligt 
Ervik, Nordøy och Asplund (2010) beskrev patienterna att en tätare kontakt med 
sjukvården hade uppskattats. Patienterna upplevde det svårt att tala med 
sjukvårdspersonal om sin sjukdom och när det gällde sexuella frågor kände 
patienterna sig obekväma om sjukvårdspersonalen var av det egna könet (Ervik et al., 
2010; Diepereink et al., 2013). Positiva upplevelser från sjukvården beskrivs av 
patienterna när sjukvårdspersonalen använde sig av öppen kommunikation, 
omtänksamt vårdande, var flexibla samt använde sig av humor i vårdandet. Humorn 
beskrevs vara en viktig del då patienterna kände sig mer levande och upplevde att 
sjukdomsförloppet underlättades (Krumwiede & Krumwiede, 2012; Diepereink et al., 
2013; Ervik & Asplund, 2012). Enligt Ervik och Asplund (2012) upplevde patienterna 
även en trygghet när sjuksköterskorna hade en nära kontakt med patienterna. 
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Relationer med närstående 

Enligt Krumwiede och Krumwiede (2012) var familjen det avgörande stödet för 
patienterna för att kunna diskutera behandlingsalternativen. Detta underlättade sedan 
beslutet av behandling för patienten och gav en trygghet i beslutet. Patienterna som 
hade en partner beskrev att partnerns stöd var viktigt att ha med sig under hela 
sjukdomsförloppet. Relationen mellan patienterna och deras partner kunde stärkas 
under sjukdomsförloppet då sjukdomen förde dem mer samman. Patienterna kunde 
även uppleva en lugnande effekt för partnern om de var involverade i behandlingen 
(Hanly, Mireskandari & Juraskova, 2014; Appleton, Wyatt, Perkins, Parker, Crane, 
Jones, Moorhead, Brown, Wall & Pagett, 2015; Diepereink et al., 2013). Även stödet 
från vänner och familj beskrevs som betydande för alla patienterna då stödet gav 
uppmuntran och trygghet (Krumwiede & Krumwiede, 2012).  

Gruppsamtal 

Betydelsen av socialt stöd från andra män med prostatacancer ansågs vara en 
betydande faktor. Kontakten med andra män där patienterna kunde dela erfarenheter 
från sjukdomen bidrog till att patienterna lättare kunde hantera sin sjukdom samt 
biverkningarna från behandlingar (Krumwiede & Krumwiede, 2012; Diepereink et 
al., 2013; Ervik & Asplund, 2012; Hanly et al., 2014). Enligt Milne, Spiers och Moore 
(2007) upplevde patienterna som genomgått gruppsamtal att mindre konstellationer av 
grupper på två till tre personer var det optimala antalet vid samtalen, då det var lättare 
för patienterna att prata i mindre grupper. Krumwiede et al. (2012) beskriver att under 
sjukdomsförloppet byggdes starka relationer för patienterna och det upplevdes som en 
trygghet. Även fast de flesta patienterna beskrev betydelsen av gruppsamtal upplevde 
de det jobbig då någon i gruppen fick en försämring av sin prostatacancer eller gick 
bort i sjukdomen (Ervik et al., 2010). 

Brist på information 
Oavsett om det handlade om upplysning om sjukdomen, behandlingar eller 
biverkningar upplevde patienterna en brist på information (Krumwiede & 
Krumwiede, 2012; Diepereink et al., 2013; Hanly et al., 2014; Ervik et al, 2010; 
Milne et al., 2007). Eftersom patienterna ansåg att det fanns en brist på information 
började de själva söka information om behandlingsalternativ och biverkningar från 
behandlingarna. Sökningarna gjordes främst på internet, videor, böcker, broschyrer 
från cancerförbund samt från närstående och via sjukvårdspersonal. Sökningarna efter 
information upplevdes hjälpa patienterna att finna en känsla av välbefinnande 
(Krumwiede & Krumwiede, 2012; Ervik et al., 2010; Milne et al., 2007). Patienterna 
upplevde att det var viktigt att informationen från sjukvårdspersonal genomfördes på 
ett begripligt vis då det underlättade förståelsen av biverkningar och att patienterna 
blev bättre förberedda på förändringar i sjukdomsförloppet (Hanly et al., 2014; Ervik 
et al., 2010). Vidare förklarar Diepereink et al. (2013) att patienterna upplevde 
informationen som mer adekvat när den förmedlades både muntligt och skriftligt. 
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Även om patienterna hade fått adekvat information upplevdes den som otillräcklig 
vad det gäller symtom, PSA-test, biverkningar och behandlingar då till exempel 
oväntade biverkningar från behandlingarna uppstod (Ervik & Asplund, 2012; Ervik et 
al., 2010; Grunfeld, Halliday, Martin & Drudge-Coates, 2012; Appleton et al., 2015). 
Enligt Ervik et al. (2010) beskrivs bristen på information om prostatacancer generellt 
relaterat till veckotidningar för kvinnor där information om bröstcancer ofta 
förekommer men i motsvarande tidningar som riktar sig till män finns sällan 
information om prostatacancer. 

Emotionell påverkan 
Att leva med prostatacancer och biverkningar från behandlingar upplevdes vara 
påfrestande för patienterna både fysisk och psykiskt (Krumwiede & Krumwiede, 
2012). Patienterna beskrev känslor som depression, aggressivitet, besvikelse och 
chock från de sexuella förändringarna efter behandling. Patienterna upplevde även en 
känsla av förlust relaterat till förändringen av deras manlighet, inkontinens samt en 
minskad sexlust som gav en känsla av besvikelse, förödmjukelse och att de kände sig 
generade (Hanly et al., 2014; Krumwiede & Krumwiede, 2012). Vidare förklarar 
Hanly et al. (2014); Krumwiede et al. (2012) att patienter undvek sociala 
sammanhang som kunde leda till intimitet samt patienter som hade kateter eftersom 
urinläckage förekom. Att leva i hemmet med prostatacancer upplevdes som en känsla 
av att vara utelämnad samt att det skapade en oro att vara utan professionell hjälp från 
sjukvården efter behandling (Ervik et al., 2010; Milne et al., 2007). Patienterna 
beskrev att mot kvällen började mörka tankar uppstå som hade dolts av dagliga 
aktiviteter (Ervik & Asplund, 2012; Ervik et al., 2010). Vidare förklarar Ervik et al. 
(2012); Bailey Jr, Wallace och Mishel (2007) att oförklarlig smärta som uppstod hos 
patienterna ofta associerades till tankar om att cancer hade förvärrats. Patienterna 
beskriver tankar om att en livsstilsförändring möjligtvis hade kunnat förändra att 
prostatacancern hade uppstått samt tankar på hur cancern hade kunnat diagnostiseras 
tidigare (Ervik et al., 2010; Appleton et al, 2015). Vidare förklarar Appleton et al. 
(2015) att patienterna ofta började leva ett sundare liv under sjukdomsförloppet. En 
omprioritering i livet av värderingar, livsmål och prioriteringar upplevdes vara 
nödvändig då livet var det som betydde mest under sjukdomen (Krumwiede & 
Krumwiede, 2012). Trots svåra biverkningar från behandlingen beskrev patienterna 
en uppskattning av att behandlingen hade räddat deras liv och att cancern var borta 
samt att det bidragit till en bättre hälsa (Korfage, Hak, de Koning & Essink-Bot, 2006; 
Milne et al., 2007). 

Förändrad sexualitet 
Flera tidigare studier visade på att sexualiteten blev påverkad av 
prostatacancerbehandling vilket upplevdes olika av olika patienter (Milne et al, 2007; 
Ervik & Asplund, 2012; Diepereink et al., 2013; Krumwiede & Krumwiede, 2012). 
Sexualiteten påverkades genom erektil dysfunktion samt impotens vilket upplevdes 
vara de svåraste biverkningarna från behandlingen (Hanly et al., 2014; Milne et al., 
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2007; Ervik & Asplund, 2012). Enligt Krumwiede et al. (2012) upplevdes inkontinens 
vara en svårare biverkning än den sexuella funktionen. Sexualiteten beskrevs av 
patienterna vara av betydelse då fysiska besvär uppkom samt att bristen på sexuell 
aktivitet upplevdes ge psykisk påverkan (Diepereink et al., 2013). Vidare förklarar 
Milne et al. (2007) att det var svårt för patienterna att acceptera den sexuella 
dysfunktionen. En patient beskrev det som att ”Sex is ten percent of your marriage if 
it’s fine and it’s a hundred percent of your marriage if it isn’t fine” (Milne et al., 2007, 
s. 770). Studier visar att patienterna hade förhoppningar om att återgå till ett normalt 
sexliv efter behandlingen (Appleton et al., 2015; Diepereink et al., 2013). Enligt 
Hanly et al. (2014) beskrevs det som svårt att återgå till ett normalt sexliv då 
erektionen var bristfällig samt att patienterna kände minskad sexlust. Upplevelsen av 
att vara man påverkades genom den försämrade sexuella funktionen. Det beskrevs 
genom att patienterna kände sig ”kastrerade” samt att maskuliniteten hade tagits ifrån 
dem då upplevelsen av att inte kunna prestera som en man blev påtaglig (Diepereink 
et al., 2013; Appleton et al., 2015; Ervik & Asplund, 2012; Grunfeld et al., 2012). 
Flera studier visade att med ökad ålder minskade behovet av sexuella interaktioner 
och acceptansen för den sexuella dysfunktionen beskrevs som åldersrelaterad enligt 
patienterna (Diepereink et al., 2013; Milne et al., 2007; Grunfeld et al., 2012; Korfage 
et al., 2006; Appleton et al., 2015). I studien av Milne et al. (2007) framkom det att 
endast en av patienterna beskrev alternativ till samlag så som intim beröring och 
närhet. 

Upplevelse av behandlingspåverkan 
Enligt Appleton et al. (2015) upplevde patienterna oro efter behandling på grund av 
biverkningar som förekom samt tankar på framtiden att leva med prostatacancer. I 
flera av studierna förekom det kombinationer av behandlingsformer hos patienterna 
för behandlingen av prostatacancern (Hanly et al., 2014; Krumwiede & Krumwiede, 
2012; Ervik & Asplund, 2012; Diepereink et al., 2013; Ervik et al., 2010; Korfage et 
al., 2006). 

Fysiskpåverkan 

I flera av studierna upplevde patienterna inkontinens, impotens, minskad sexlust, 
värmevallningar, och nocturi som biverkningar av de olika behandlingarna 
(Diepereink et al., 2013; Grunfeld et al., 2012; Ervik et al., 2010; Appleton et al., 
2015; Hanly et al., 2014; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Ervik & Asplund, 2012). 
Eftersom inkontinens var en vanlig biverkning använde sig flera av patienterna olika 
metoder för att hantera biverkningarna som att använda mörka kläder eller se till att 
vara väl förberedda med urinläckage skydd under dagen (Hanly et al., 2014; Milne et 
al., 2007). I Studien Hanly et al. (2014) beskrev patienterna även upplevelse av 
minskad penisstorlek, reducerad ejakulation samt smärta efter behandling vid 
prostataektomi, biverkningar ledde till minskad sexlust samt besvärligheter vid 
samlag. Patienterna som hade genomfört laparoskopisk prostataektomi upplevde 
oförväntad smärta, speciellt gaser från magen samt obehag vid första tarmrörelsen och 
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spasmer från urinblåsan (Milne et al., 2007). Ytterligare biverkningar efter 
strålbehandling och hormonbehandling kunde uppstå så som muskelsvaghet, bränd 
hud, viktökning, fatigue, blodig avföring, diarré, bröstförstoring samt styva 
bröstvårtor (Ervik & Asplund, 2012; Grundfeld et al., 2012; Ervik et al., 2010; 
Krumwiede & Krumwiede, 2012; Diepereink et al., 2013). En annan typ av 
hanteringsmetod var att patienterna kopplade en del av biverkningarna till åldern då 
de som var äldre ansåg att kroppsliga förändringar kunde vara åldersrelaterat 
(Diepereink, Wagner, Hansen & Hansen, 2013; Ervik & Asplund, 2012; Korfage et 
al., 2006).  

Psykosocialt 

Vidare förklarar Grunfeld et al. (2012) att biverkningarna resulterade i försämrad 
dygnsrytm, emotionell påverkan, obehag samt att patienterna kände sig generade över 
sina biverkningar. De upplevde även en påverkan på den kognitiva funktionen som 
minnessvårigheter och koncentrationssvårigheter efter hormonbehandlingen. För att 
hantera sjukdomen bättre använde sig patienter av förnekelse av sjukdomen samt 
alkoholintag (Hanly et al., 2014). 

Metoddiskussion 
En inledande sökning gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO på 
sökordet prostatacancer för att få en överblick på området. Databaserna som brukades 
är enligt Forsberg och Wengström (2013) de viktigaste sökmotorerna inom området 
omvårdnadsforskning. Syftet med studien var att beskriva hur patienter som 
behandlats för prostatacancer upplever sin situation. De utvalda sökorden utifrån 
studiens syfte gav relevanta vetenskapliga artiklar men ytterligare sökord hade kunnat 
utnyttjas för att bredda sökningen. För att göra en systematisk sökning och få ut 
relevanta vetenskapliga artiklar användes sedan mesh-terms, main headings, 
fritextsökning i kombination med booleska operatorn AND (Forsberg & Wengström, 
2013). Om endast fritextsökning hade använts skulle antalet träffar på de 
vetenskapliga artiklarna förmodligen utökats och blivit en för bred sökning för 
litteraturstudien. Eftersom att analysprocessen är tydligt beskrivet i datainsamlingen 
kan detta stärka bekräftelsebarheten i studien (Wallengren & Henricson, 2012). 

Tidigt i sökningarna framkom det att kvalitativa studier bäst svarade mot syftet då de 
kvalitativa artiklarna beskrev upplevelsen hos patienterna bättre än de kvantitativa 
studierna. För att fånga upplevelser och olika fenomen från vetenskapliga artiklar är 
en kvalitativ ansats inom omvårdnadsforskning mest relevant att fokusera på 
(Forsberg & Wengström, 2013). Endast en kvantitativ vetenskaplig artikel var 
potentiell resultatartikel men uteslöts då den vetenskapliga kvaliteten var för låg. 
Sökningen i PubMed upphörde efter sökningen på prostatacancer och behandling. 
Eftersom där större delen av sökningarna i denna databas gav kvantitativa artiklar 
samt medicinskt inriktad forskning som inte beskrev patientens upplevelser lika bra 
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som de kvalitativa studierna. Slutna frågor användes oftast i de kvantitativa studierna 
med hjälp av enkäter. Ytterligare artiklar hade kunnat inkluderas för att stärka 
resultatet och för att få en bredare uppfattning inom området vid en mer omfattande 
studie. Trovärdigheten i studien stärks genom att samtliga resultat artiklar uppnådde 
högsta vetenskapliga kvalité samt var etiskt godkända. Eftersom båda författarna läste 
igenom samtliga artiklar minskade risken för feltolkning och stärkte reliabiliteten i 
litteraturstudien (Wallengren & Henricson, 2012). Under arbetets gång har seminarier 
förekommit kontinuerligt där andra studenter har gett respons på litteraturstudien samt 
att en handledare har granskat arbetet vilket stärker trovärdigheten och validiteten i 
arbetet (Henricson, 2012). Samtliga artiklar var skrivna på engelska och översattes där 
ifrån till svenska. Detta kan vara en svaghet i litteraturstudien då språket kan ha 
misstolkats. För att minimera feltolkning av de vetenskapliga artiklarna bearbetades 
texterna tillsammans av båda författarna. Överförbarhet kan ses genom att studierna 
är utförda i olika länder både i och utanför Europa och resultatet visar stora likheter i 
upplevelser från patienterna. Likheterna skulle därför kunna generaliseras till Svenska 
förhållanden eftersom upplevelserna hos patienterna är samstämmiga. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det fem kategorier där upplevelsen av att leva med 
prostatacancer efter behandling presenterades.  

Det framkom att patienterna upplevde en brist på information från sjukvården som 
innefattade upplysning om prostatacancer, behandling och biverkningar (Krumwiede 
& Krumwiede, 2012; Diepereink et al., 2013; Hanly et al., 2014; Ervik et al., 2010; 
Milne et al., 2007). Detta styrks enligt studien av Carter et al. (2014) där även 
sjuksköterskor beskriver att informationen som ges till patienter är bristfällig och att 
informationen inte framgår tillräckligt tydligt. Vidare förklarar Carter et al., (2014) att 
tidsbristen upplevdes vara en anledning till att sjuksköterskorna inte kunde informera 
patienterna tillräckligt. Generellt upplevdes tidsbrist inom sjukvården som ett problem 
som försvårar omvårdnaden. Därför är det av vikt att sjuksköterskan som skall ge 
informationen har god kunskap om prostatacancer, dess behandlingar och 
biverkningar samt planerar sin tid för att möta patientens behov. Enligt Fitch et al., 
(2000) är det sjuksköterskans ansvar att ge adekvat information till patienten. För att 
tydliggöra informationen kan det vara av värde att tillhandahålla informationen både 
skriftligt och muntligt. 

Genomgående beskrivs stöd vara en viktig del i sjukdomsförloppet för patienterna 
med prostatacancer. Oavsett om stödet kommer från sjukvårdspersonal, vänner, 
familj, deras partner eller män som är i samma situation (Ervik & Asplund; 2012; 
Diepereink et al., 2013; Ervik et al., 2010; Krumwiede & Krumwiede, 2012; Hanly et 
al., 2014; Appleton et al., 2015; Milne et al., 2007). Även i studien Fitch et al., (2000) 
belyses vikten av att patienterna fick prata om sjukdomen med familj, vänner, 
sjukvårdspersonal samt stödgrupper eftersom att samtliga patienter upplevde ett 
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behov att få tala med någon. I stödgrupperna kunde patienterna få mer information 
om prostatacancer och dess behandlingar. När patienterna träffade män i samma 
situation som dem själva och utbytte erfarenheter upplevde dem en lättnad genom att 
ångest och oro som tyngde dem blev lättare att hantera (Matsunaga & Gotay, 2005). 
Som sjuksköterska är det bra att vara medveten om att stödföreningar för 
prostatacancer patienter finns och att information om dessa ges till patienten. Då det 
upplevs vara av stor betydelse för patienten att få tala med någon i samma situation 
under sjukdomsförloppet. För att patienten ska kunna få kontakt med en stödförening 
kan sjuksköterskan rekommendera prostatacancer förbundet i Sverige som 
tillhandahåller stödgrupper för närstående och patienter (Prostatacancerförbundet, 
u.å). 

Vad gäller brist på information och socialt stöd upplevdes det att en känsla av 
trygghet är det som patienterna med prostatacancer eftersträvar för att finna ro i 
sjukdomen. Tryggheten anses kunna uppnås genom att patienterna sökte information 
självständigt för att fylla de kunskapsluckor de hade om sjukdomen och behandlingar 
som i sin tur gav en trygghet (Ervik et al., 2010; Milne et al., 2007). I resultatet 
beskriver patienterna även att humor i omvårdnaden upplevdes bidra till en bättre 
hälsa (Ervik & Asplund, 2012). Detta kan kopplas till att en trygghet i sjukdomen till 
viss del uppnås. Trygghet kunde även uppnås genom vänner och anhöriga då de fanns 
som ett stöd för patienten under sjukdomsförloppet (Krumwiede & Krumwiede, 
2012). Sjuksköterskan har i sitt ansvarsområde olika medicintekniska moment som 
ska utföras men det är också av stor vikt att patienten kan känna en trygghet i sin 
sjukdom genom att vara bra informerade. Därför är det viktigt att ha i åtanke att inte 
enbart fokusera på det medicinska utan även se patienten och fråga om de upplever 
sig väl informerade. Enligt Oliffe, Ogrodniczuk, Bottorff, Hislop och Halpin (2009) 
framkommer det att humorn var ett bra tillvägagångssätt att starta en konversation 
med patienterna samt att humorn upplevdes dämpa ångest över sjukdomen speciellt 
när samtalen var relaterade till pinsamma åkommor. Det kan vara bra att använda 
humor för att lättare skapa en relation mellan sjuksköterska och patient men det är 
viktigt att läsa av situationen då det kan vara tillfällen där användningen av humor 
inte är lämpligt. 

Emotionell påverkan var en viktig del eftersom patienterna upplevde både psykiska 
och fysiska besvär relaterat till prostatacancern. Biverkningarna från behandlingar 
upplevdes som ett problem då det bidrog till att patienter höll sig ifrån sociala 
sammanhang (Hanly et al., 2014; Krumwiede et al., 2012). I Studien McSorely et al. 
(2013) beskriver patienterna även att svårigheter att tömma blåsan var ett problem. De 
var tvungna att gå på toaletten med jämnare mellanrum och vara väl förberedda för att 
kunna ta sig utanför sitt hem samt att de kände sig generade över detta. Genom att 
sjuksköterskan upplyser patienten om vilka hjälpmedel som finns att tillgå mot 
urinläckage samt utbildar dem i hanteringen av dessa kan det underlätta för patienten 
att kunna delta i sociala sammanhang lättare. Det är även viktigt att förbereda 
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patienten på biverkningar som kan uppstå av behandlingen. I resultatet framkommer 
det att under dagtid upplever patienterna att tankar om sjukdomen hålls borta men att 
de blev mer påtagliga mot kvällen (Ervik & Asplund 2012; Ervik et al., 2010). 
Patienterna som upplevde smärta som inte tidigare hade varit ett besvär för dem 
relaterades till att deras sjukdom hade fortskridit (Ervik et al., 2012; Bailey Jr et al., 
2007). I studien Carter et al. (2014) beskriver sjuksköterskor att depression är en del 
som påverkar männens livskvalité. Oro och depression kan vara svårt att upptäcka hos 
patienterna som sjuksköterska eftersom patienten kan undanhålla hur de faktiskt mår. 
Om sjuksköterskan inte tar upp frågan hur patienten känslomässigt upplever sin 
situation kan området gå obemärkt förbi. Sjuksköterskan bör därför erbjuda patienten 
en kontakt med kurator som finns tillgänglig på de flesta sjukhus. 

För patienter som har genomgått behandling av prostatacancer yttrar sig lidande på 
olika sätt. Hedestig et al. (2005) menar att lidande hos patienten grundar sig i fysiska 
symtom och psykisk påverkan från sjukdomen. Behandling av sjukdomen eller 
biverkningar från den kan leda till sjukdomslidande hos patienten och när deras 
livsvärld är hotad (Eriksson, 1994). Prostatacancerns olika behandlingsformer ger 
svåra biverkningar som påverkar patienten och detta kan leda till både själsligt och 
kroppsligt lidande. Enligt International Council of Nurses (2012) är en av 
sjuksköterskans huvuduppgifter att lindra lidande. Detta kan göras med hjälp av god 
information, öppen kommunikation och en omvårdnad som uppfyller patientens 
behov. Vårdlidande beskrivs av Eriksson (1994) när patienten inte blir sedd och 
omvårdnaden är bristfällig samt när informationen som ges till patienten är 
ofullständig. I resultatet framkommer det att patienterna upplevde att det fanns en 
informationsbrist både i samhället och i sjukvården och det kan kopplas till att de 
känner ett vårdlidande. I studien Ervik et al. (2010) beskrivs bristen på information i 
samhället genom veckotidningar för män där prostatacancer sällan förekommer då de 
jämförs med motsvarande tidningar för kvinnor där bröstcancer ständigt förekom. 
Detta kan kopplas till att män mer sällan talar om sin sjukdom jämfört med kvinnor 
samt att sjukdomsförloppet av prostatacancer är utdraget på det viset att patienten ofta 
dör av andra sjukdomar eller av andra åldersrelaterade sjukdomar. 

Konklusion 
Stöd beskrevs vara en viktig del i patienternas sjukdomsförlopp från diagnos till efter 
behandling. Detta hjälpte dem att hantera sjukdomen och symtom samt biverkningar 
lättare och ingav en trygghet. Det viktigaste stödet kom från familj, vänner och 
sjukvårdspersonal. Bristen på information var en annan aspekt som patienterna 
upplevde och det mest väsentliga var upplysningar om behandling, biverkningar och 
symtom. Patienterna kunde även här känna en trygghet i sjukdomen om de hade varit 
välinformerade. Under sjukdomsförloppet upplevde patienterna emotionell påverkan i 
olika former som depression, chock och besvikelse. Sjukdomen utgjorde att 
patienterna kände ett behov av att göra omprioriteringar i livet. Förändrad sexualitet 
var något som de flesta patienterna upplevde och det satte den manliga identiteten på 
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prov. Behandlingarna av prostatacancer gav biverkningar som försvårade 
sexuellaktivitet och påverkade patienterna psykiskt och fysiskt. Alla behandlingar gav 
mer eller mindre svåra biverkningar som tillexempel inkontinens och erektil 
dysfunktion samt en psykisk påverkan. Patienterna använde sig av olika metoder så 
som stöd för att hantera biverkningarna och kunna återgå till ett så normalt liv som 
möjligt. 

Implikation 
Informationsbrist är något som patienter upplever som ett problem beskrivet i 
resultatdiskussionen samt att information om prostatacancer i samhället upplevs vara 
otillräcklig. Framtida studier bör därför undersöka varför informationen är bristfällig 
både från sjukvården och i samhället. En annan viktig del var betydelsen av stöd där 
trygghet upplevdes vara något patienterna eftersträvade. Det hade varit intressant att i 
framtida studier undersöka vad som inger trygghet för patienter med prostatacancer 
och hur det kan användas för en bättre omvårdnad.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Prostatacancer Prostate cancer Prostate cancer Prostate cancer 

Upplevelse Experience Experience Experience 

Uppfattning Perception Perception Perception 

Behandling Treatment  Treatment 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

* Dubbletter av lästa abstracts från tidigare sökningar 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2016-03-07 CINAHL 

(Prostate cancer) [Main heading] 
AND (Experience or perception) 
[Fritext] Limits: 2006-2016, 
Linked Full text, Abstracts 
Available, English language 125 36 8 2 

2016-03-07 PubMed 

(Prostate cancer) [MeSH Terms] 
AND (Experience or perception) 
[Fritext] Limits: 2 years, Fulltext, 
Abstract. 324 27 (1*) 1  1 

2016-03-07 PsycINFO 

(Prostate cancer) [Fritext] AND 
(Experience or perception) 
[Fritext] Limits: 2006-2016, 
Record type: Journal Article, 
Subject: Prostate 261 42 (4*) 14 4 

2016-03-08 CINAHL 

(Prostate cancer) [Main heading] 
AND (Treatment) [Main heading] 
Limits: 2006-2016, Linked Full 
text, Abstracts Available, English 
language 417 6 (3*) 0 0 

2016-03-08 PsycINFO 

(Prostate cancer) [Fritext] AND 
(Treatment) [Fritext] Limits: 2006-
2016, Record type: Journal Article, 
Subject: Treatment. 131 24 (3*) 4  
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CINAHL 

(Prostate cancer) [Main heading] 
AND (Experience or perception) 
[Fritext] AND (Treatment) [Main 
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Full Text, Abstract Available, 
English language 
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2016-03-09 

 
 
PsycINFO 

(Prostate cancer) [Fritext] AND 
(Experience or perception) [Fritext] 
AND (Treatment) [Fritext] Limits: 
2006-2016, Record type: Journal 
Article, Subject: Prostate. 

 
 
 
 
171 

 
 
 
 
 21 (13*) 
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BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Appleton, L., Wyatt, D., Perkins, E., Parker, C., Crane, J., Jones, A., Moorhead, L., Brown, V., 
Wall, C., & Pagett, M. (2015). The impact of prostate cancer on men’s everyday life. European 
Journal of Cancer Care 24, 71-84. doi:10.1111/ecc.12233 
 
 

Land  
Databas 

England 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka hur patienter anpassar sig till vardagssituationer samt orsaker som hindrar 
dem att utföra vardagliga sysslor efter strålbehandling. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Hermeneutisk 

Urval 27 stycken män som var i olika steg i sin prostatacancer diagnos. Deltagarna valdes ut från en 
onkologimottagning och var tvungna att vara över 18 år. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde via intervjuer och genom ett frågeformulär som var framtaget från en 
tidigare studie. Intervjuerna varade mellan 30 min till 120 minuter. 

Dataanalys Författarna dubbel läste allt material och delade in det i koder och teman för att få en ny förståelse. 
Författarna granskade bara de intervjuer de själva hade gjort som senare diskuterades för att ny en 
ny konsensus. 

Bortfall Inget angivet 

Slutsats Slutsatsen beskriver hur patienterna har olika strategier för att hantera sin symtom samt hur de 
anpassar sig i sin vardag för att klara av olika situationer. De beskriver att det borde göras mer 
forskning hur vida strålningen påverkar patienternas maskulinitet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

Referens Bailey Jr, D.E., Wallace, M., & Mishel, M.H. (2007). Watching, waiting and uncertainty in 
prostate cancer. Journal of Clinical Nursing 16, 734-741. doi:10.1111/j.1365-2702.2005.01545.x 

Land  
Databas 

USA 
PsycINFO 

Syfte Studien undersöker problemen och ovissheten för äldre män med prostatacancer som har 
genomgått aktiv övervakning samt att de undersöker patienternas strategier för hur de hanterar 
sjukdomen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats 
Deskriptiv studie 

Urval 10 män som hade diagnostiserats med prostatacancer och som har behandlats genom aktiv 
övervakning. 

Datainsamling Alla deltagarna blev intervjuade en gång med öppna frågor där de skulle beskriva hur det var att 
leva med prostatacancer. Patienterna hade fritt val att kunna värdera sina svar samt att ändra dem 
under hela studien. 

Dataanalys En innehållsanalys utfördes för att kunna kategorisera det insamlade materialet från deltagarna. 
Intervjuerna var ljudinspelade och transkriberades och översattes ordagrant till text. Triangulering 
användes för att få en helhetsbild och för att kunna göra förberedande noteringar från materialet. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Resultatet kan användas för att få en klarare syn på sjukdomsbilden av prostatacancer och utveckla 
hjälpmedel för män som behandlas genom aktiv övervakning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

 

Referens Dieperink, K.B., Wagner, L., Hansen, S., & Hansen, O. (2013). Embracing life after prostate 
cancer. A male perspective on treatment and rehabilitation. European Journal of Cancer Care 22, 
549-558. doi:10.1111/ecc.12061 

Land  
Databas 

Danmark 
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur patienter upplever behandlingen med ADT och 
strålbehandling samt hur patienternas partner påverkar deras upplevelse genom medverkan i 
rehabiliteringen. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Hermeneutisk 

Urval 13 patienter som har överlevt prostatacancer och har varit behandlade med strålning var utvalda. 
Patienterna skulle genomgått gruppterapi som inkluderingskriterier. 

Datainsamling Det utfördes intervjuer utifrån två stycken fokusgrupper. De patienter som hade involverat sin 
partner i rehabiliteringen delades in i en grupp och resterande i den andra. Frågorna som ställdes 
utgick ifrån en semistrukturerad ansats och blev inspelade via ljudinspelning och översattes 
ordagrant till skrift. 

Dataanalys Triangulering användes genom att två stycken av författarna analyserade materialet. Ett 
dataprogram användes för att samla in och koda data. Författarna bröt ner texterna i delar efter att 
ha fått en helhetsbild av intervjuerna. Slutligen försökte man hitta teman som sammanförde 
resultatet. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Det kan vara av vikt att vara medveten om att förhållandet till sin partner kan bli påverkat om de 
är involverade i rehabiliteringsprocessen efter ADT behandlingen. Patienten bör ges noggrann 
information om biverkningar och effekter för att underlätta för att minska påverkan på patientens 
maskulinitet och andra effekter i det dagliga livet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

 

 

Referens Ervik, B., & Asplund, K. (2012). Dealing with a troublesome body: A qualitative interview study 
of men’s experiences living with prostate cancer treated with endocrine therapy. European 
Journal of Oncology Nursing 16, 103-108. doi:10.1016/j.ejon.2011.04.005 

Land  
Databas 

Norge 
PsycINFO 

Syfte Studien syftar till att uppmärksamma mäns upplevelse av hur deras kroppsbild och sinnesuttryck 
förändras under sjukdomsförloppet och påverkar deras vardag. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie med fenomenologisk ansats 
Hermeneutisk 

Urval Tio män i åldrarna 58-83 år valdes ut i urvalet. Kriterierna var att de skulle vara behandlade med 
hormon behandling samt vara diagnostiserade med prostatacancer. Patienterna var tvungna att 
kunna förstå norska samt vara diagnostiserade inom de närmsta fyra åren. 

Datainsamling Intervjuerna utfördes på ett sätt för att fånga patientens upplevelse av att leva med prostata cancer 
och intervjuerna genomfördes av en erfaren sjuksköterska. Studien utfördes hemma hos 
patienterna, på sjukhuset eller hos patienternas arbetsplatser. Intervjuerna spelades in via en 
bandspelare och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Det insamlade materialet bearbetades och blev utplockat i delar genom en hermeneutisk ansats för 
att sedan få en större förståelse i området. Efteråt blev materialet indelat i teman och koder och 
frågorställningar utfördes under processen. Triangulering användes så en andra författare 
granskade intervjuerna för att nå konsensus om teman. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Studien kommer fram till att hormonbehandling och prostatacancer påverkar kroppen. Patienterna 
beskriver oro över biverkningar från behandling även oro över ovetande att sjukdomen kan 
förvärras.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 5 

 

 

Referens Ervik, B., Nordøy, T., & Asplund, K. (2010). Hit by Waves – Living With Local Advanced or 
Localized Prostate Cancer Treated With Endocrine Therapy or Under Active Surveillance. Cancer 
Nursing 33(5), 382-389. doi:10.1097/NCC.0b013e3181d1c8ea  

Land  
Databas 

Norge 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka hur patienter upplever att bli behandlade med hormonterapi och 
övervakning, istället för annan behandling för patienter som lever med svår prostatacancer. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk Hermeneutisk ansats 

Urval 10 män som var behandlade med hormonterapi eller bara hade aktiv övervakning blev utvalda till 
studien. Patienterna skulle ha varit diagnostiserade de senaste tre åren samt vara bekväma med det 
norska språket. 

Datainsamling Det utfördes intervjuer av den första författaren och spelades in via en bandspelare sedan 
översattes allt ordagrant till skrift. Intervjuerna varade i en till en och en halv timme och utfördes i 
hemmet, på arbetsplatsen eller på avdelningarna på sjukhuset. 

Dataanalys Intervjuerna bearbetades genom lyssning och läsning för att få en uppfattning. Sedan analyserades 
materialet genom att bryta ner texterna för att kunna förklara vissa delar för att slutligen sluta i en 
djupare förståelse. Det skedde i tre steg. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Det är en chock att få en cancer diagnos för patienten. Brist på information genom korta 
besökstider för patienter efter cancerbeskedet gjorde att patienterna kände oro då många frågor 
uppstod som de inte hade fått svar på. Patienternas närstående bidrog positivt genom att vara ett 
bra stöd men det kunde ha en negativ effekt då männen oroade sig för sina partners, hur de skulle 
klara sig i framtiden. 
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Referens Grunfeld, E.A., Halliday, A., Martin, P., & Drudge-Coates, L. (2012). Andropause Syndrome in 
Men Treated for Metastatic Prostate Cancer. Cancer Nursing 35(1), 63-69. 
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Land  
Databas 

England 
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur män som har metastaserande prostatacancer samt 
minskad testosteron produktion upplever sina symtom under ADT behandling. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Hermeneutisk 

Urval 21 män blev utvalda till studien som fått ADT för metastaserande prostatacancer. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utfördes. För att försäkra sig om rätt metod utfördes två stycken pilot 
intervjuer. Intervjuerna utfördes genom telefon eller via möten i patientrummen. Alla intervjuer 
spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Intervjuerna kodades och delades in i teman. Reliabiliteten av studien försäkrades genom att två 
skribenter systematiskt överblickade det insamlade materialet. Triangulering användes. 

Bortfall Ej Angivet. 

Slutsats Deltagarna beskrev att de inte kände sig bekväma av att dela med sig av sin prostatacancer 
diagnos med andra personer. Vissa patienter förklarar även att de inte var medvetna om symtomen 
förens de blev beskrivna för dem. Symtomen som värmevallningar och nattliga svettningar var de 
vanligaste beskrivna av deltagarna. 
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Referens Hanly, N., Mireskandari, S., & Juraskova, I. (2014). The struggle towards ’the New Normal’: a 
qualitative insight into psychosexual adjustment to prostate cancer. BMC Urology 14(56), 1-10. 
doi:10.1186/1471-2490-14-56  

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Att utforska faktorer som påverkar psyko sexuella förändringar, självuppfattning, bristfällig 
information och stöd för prostatacancer patienter och deras partners. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats 
Deskriptiv studie 

Urval 21 män deltog i studien som hade behandlats för prostatacancer och alla hade genomgått 
behandlingar med antingen radikal prostataektomi, strålbehandling eller hormonbehandling. 

Datainsamling Intervjuer utfördes genom semistrukturerade frågor med patienterna. Intervjuerna genomfördes på 
ungefär en och en halv timme i ett personligt möte. Intervjuerna utgick från skriftliga memoarer 
från deltagarna som samtalen grundade sig på. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in via en bandspelare och översattes ordagrant och tematiserades. Det 
inspelade materialet kodades för att lättare kunna förstå sammanhanget och materialet 
diskuterades mellan författarna. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats En utförlig och tidig information till patient samt involverandet av alla parter som sjukvård, 
närstående och patienten upplevdes viktigt för att patienten skulle få en ökad förståelse för 
biverkningarna och sjukdomen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 
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Referens Krumwiede, K.A., & Krumwiede, N. (2012). The Lived Experience of Men Diagnosed With 
Prostate Cancer. Oncology Nursing Forum 39(5), 443-450. doi:10.1188/12.ONF.E443-E450 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Att undersöka upplevelsen att leva med prostata cancer ur patient perspektiv. 

Metod:  
Design 

Deskriptiv kvalitativ studie 
Hermeneutisk fenomenologi 

Urval 10 män med prostata cancer mellan åldrarna 62-70 år var utvalda att delta i studien. Alla 
deltagarna hade genomgått någon form av behandling av hormon, strålbehandling eller 
prostatektomi. 

Datainsamling Intervjuer utfördes genom semi-strukturerade frågor där deltagaren fritt kunde tala om sin 
upplevelse. Datainsamlingen skedde via ljudinspelning och översattes till text.  

Dataanalys Författarna utgick från Van Manens fenomenologiska tankar för att bearbeta materialet och få en 
förståelse. Triangulering användes och materialet analyserades för att säkerhetsställa 
trovärdigheten. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Beskriver vikten av att sjuksköterskan har en viktig roll i alla steg av patientens sjukdom. Van 
Manens begrepp kan vara en hjälp för att förklara den upplevda erfarenheten av att leva med 
prostatacancer. 

Vetenskaplig  
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Referens Korfage, I.J., Hak, T., de Koning, H.J., & Essink-Bot, M.L. (2006). Patient’s perception of the 
side-effects of prostate cancer treatment -  A qualitative interview study. Social Science & 
Medicine 63, 911-919. doi:10.1016/j.socscimed.2006.01.027 

Land  
Databas 

Holland 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka skillnaden mellan erektion, urin och magtarmbesvär hos patienter samt 
deras livskvalités nivå. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Hermeneutisk ansats  

Urval Deltagarna blev utvalda från en tidigare cohort studie som hade gjort en screening av 
prostatacancer där patienterna hade utfört ett frågeformulär. Deltagarna var tvungna att ha fått 
besvär efter behandling för att inkluderas i studien och vara 74 år eller yngre. 33 stycken deltagare 
blev utvalda där det var 18 i en grupp och 15 stycken i den andra. 

Datainsamling Det utfördes intervjuer på båda grupperna som var semi-strukturerade med frågor som var slutna 
men det gravs ändå utrymme för patienterna att beskriva fritt. Intervjuerna skedde i hemmet hos 
patienterna eller på sjukhuset och spelades in med ljudinspelning samt översattes till skrift. 

Dataanalys Materialet delades in i delar av författarna och de hade möten där delarna kritiskt granskades för 
att få en konsensus. Detta skedde efter att två av författarna har läst igenom hela materialet enskilt. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Deltagarna beskriver sin förmåga att anpassa sig till alla sina biverkningar och att de är en del av 
deras vardag.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Referens Milne, J.L., Spiers, J.A., & Moore, K.N. (2007). Men’s experiences following laparoscopic radical 
prostatectomy: A qualitative descriptive study. International Journal of Nursing Studies 45, 765-
774. doi:10.1016/j.ijnurstu.2007.01.006 

Land  
Databas 

Kanada 
CINAHL 

Syfte Hur patienter upplever att ha blivit behandlade med laparoskopisk prostataektomi och hur deras 
omvårdnadsbehov har blivit bemötta före och efter operationen. 

Metod:  
Design 

Deskriptiv kvalitativ studie 
Hermeneutisk 

Urval 19 stycken män i åldrarna 48 till 76 år deltog i studien. Inkluderingskriterierna var att patienterna 
skulle ha gått igenom en laparaskopisk prostataektomi inom de tre senaste åren. Att de hade olika 
upplevelser efter behandlingen samt kunde föra sig i tal. 

Datainsamling Intervjuerna skedde via fokus grupper samt individuella intervjuer med deltagarna. Öppna frågor 
ställdes som sedan övergick till att deltagarna fick berätta fritt om upplevelsen. Intervjuerna 
dokumenterades skriftligt av en medhjälpare under tiden intervjuerna pågick. 

Dataanalys Det dokumenterade resultatet översattes ordagrant för att få en helhets uppfattning samt kodades 
och sattes sedan in i teman för analys.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Patienter som kommer att behöva genomgå prostataektomi eller annan operations behandling 
behöver tillräcklig med information av sjuksköterska för att patienten ska vara medveten om rätt 
behandlingsmetod. Patienterna beskrev ett behov av att vilja kunna dela med sig av sin erfarenhet 
till andra.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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